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1 Toepassingsbereik 
 
Deze norm is van toepassing op algemene toleranties voor maat, vorm en toestand van geëxtrudeerde profielen 
uit thermoplastische kunststoffen en dient ter vereenvoudiging van tekeningen en overige bewijsstukken  
(bv. leveringsvoorwaarden). 
Op deze norm zijn de grondregels van toleranties uit de norm DIN 2300 van toepassing. 
Indien kleinere toleranties nodig of grotere toleranties toelaatbaar en economischer zijn, dan dienen deze apart 
aangegeven  te worden. 
Zijn de desbetreffende toleranties vorm- en toestandstoleranties, dan gelden de begrippen, symbolen en 
registratiemethoden volgens DIN-ISO 1101. Toleranties gelden volgens deze norm (bv. voor tekeningen) wanneer 
er op gewezen is conform paragraaf 4. 
Alleen de productie gebonden toleranties zijn onderwerp van deze norm. 
De beide partijen, bv. opdrachtgever en producent dienen overeen komen welke tolerantieserie men zal 
gebruiken. 
Deze norm geldt niet voor geëxtrudeerde profielen, waarvan de toleranties in andere normen (bv. maatnormen, 
technische leveringsvoorwaarden, RAL goederen- en proefbepalingen) vastliggen. 
 
2 Tolerantieseries 
 
Binnen deze norm gelden drie tolerantieseries met verschillende nauwkeurigheidsgraden, maar ook de groepen A 
en B. 
De A-groep geldt voor profielen met voldoende stijfheid en vastheid. 
De B-groep geldt, wanneer wegens te geringe stijfheid van het geëxtrudeerde profiel (bv. bij zachte 
thermoplastische kunststoffen) door de profieldoorsnede, voor enkele doorsnede-bereiken of de profiellengte 
geen blijvende vormafwijkingen worden bereikt. Voor de B-groep vervalt daarom de vastlegging van hoekmaten, 
vorm- en toestandstoleranties. 
Door de aangegeven verschillen wordt er rekening gehouden met de wezenlijke factoren die de maat- en 
vormafwijkingen van de profielen beïnvloeden. Deze invloeden zijn uitgezonderd van de te onderscheiden 
eigenschappen en het bij extrusie van belang zijnde gedrag van thermoplastische kunststoffen, de verschillende 
vormgevings- en fabricagemethoden bij het extruderen en de geometrie van de profieldoorsnede.  
 
3 Algemene toleranties  
 
3.1 Profieldoorsnede 
 
De grensafwijkingen voor lengtematen en de vorm- en toestandstoleranties gelden voor elke haaks op de 
extrusierichting liggende profieldoorsnede. Bij profielen die nog andere materialen bevatten, gelden de algemene 
toleranties alleen voor het aandeel aan thermoplastische kunststoffen. 
 
3.1.1 Maattoleranties 
 
Algemene toleranties volgens deze norm gelden voor: 
 
- Lengtematen (bv. buiten-, binnen-, afzetmaten, binnendiameter. etc.) volgens tabel I.  

Wanddikten volgens tabel 2.  
Afrondingsstralen en afkantingshoogten (schragen) volgens tabel 3; 

- Hoekmaten (zowel geregistreerde als ook gebruikelijk niet geregistreerde hoekmaten, bv. de 90-graden hoek 
of de hoek van de regelmatige veelhoek) volgens tabel 4. 
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Algemene toleranties volgens deze norm gelden niet voor: 
- lengtematen, wanddikten en hoekmaten die afzonderlijk van toleranties zijn voorzien;  
- hulpmaten in krammen (zie DIN 406 deel 2); 
- rechthoekig omlijste theoretisch precieze maten (referentiematen) volgens DIN ISO 1101;  
- hoekmaten aan cirkeldelen; 
- niet aangegeven 90-graden hoeken tussen lijnen, die een assenkruis uitbeelden. 
 
3.1.1.1 Lengtematen 
 

Nominaalmaatbereik 

 �3 �6 �10 �18 �30 �50 �80 �120 �180 �250 �320 
Tolerantie-Serie 

<3 <6 <10 <18 <30 <50 <80 <120 <180 <250 <320  

2A en 2B ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,6 ±0,7 ±0,8 ± 1 ±1,2 ±1, 4 ±1,7 ± 2 ±0,8% 

3A en 3B ±0,4 ±0,6 ±0,7 ±0,8 ± 1 ±1,2 ±1,5 ±1,9 ±2, 3 ±2,8 ±3,5 ±1,4% 

4A en 4B ±0,5 ±0,7 ±0,9 ±1,1 ±1,4 ±1,8 ±2,3 ±2,9 ±3,6 ±4,5 ± 5,8 ± 2% 
 
Tabel 1 Grensmaten voor lengtematen 
 
 
 

Nominaalmaatbereik 

 �1,2 �2,5 �4 �8,5 10 
Tolerantie- 

Serie 
<1,2 <2,5 <4 <8,5 <10  

2A en 2B ±0,2 ±0,3 ±0,4 ±0,S ±0,6 ±8% 

3B en 3B 
4A en 4B ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,6 ±0,8 ±10%  

 
Tabel 2 Grensmaten voor wandmaten 
 
 

Nominaalmaatbereik 

 �3 �6 �10 �18 �30 �50 
Tolerantie- 

Serie 
<3 <6 <10 <18 <30 <50  

2A, 3A en 4A 
2B,3B en 4B ±0,5% ±20% ±18% ±16% ±15% ±12% ±10% 

 
Tabel 3 Grensmaten voor afrondings-stralen en afkantingshoogten 
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3.1.1.2 Hoekmaten 
 
De grensafwijkingen voor hoekmaten gelden onafhankelijk van de werkelijke maten, dwz. de hoekafwijkingen 
mogen zowel bij de grootste alsook bij de kleinste maat optreden. De toe te laten hoekafwijkingen begrenzen niet 
de vormafwijkingen van een in een hoek gevormde flens. 
 

Nominaalmaatbereik van de korte flens 

 �1 �3 �6 �10 �18 �30 �50 �80 �120 
Tolerantie- 

Serie 
<1 <3 <6 <10 <18 <30 <50 <80 <120 <180 

2A ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,4 ±0,6 ±0,8 ± 1 ±1,4 ±1,5 ±2,5  

3A ±0,3 ±0,3 ±0,4 ±0,6 ±0,5 ± 1 ±1,4 ±1,5 ±2,5 ±3,5  

4A ±0,3 ±0,4 ±0,6 ±0,8 ± 1 ±1,4 ±1,8 ±2,5 ±3,5 ± 5 
 
Tabel 4 Grensmaten voor hoekmaten 

 
3.1.2 Vorm- en toestandstoleranties 
 
De vorm- en toestandstoleranties gelden onafhankelijk van de werkelijke waarden van het werkstuk. Iedere 
tolerantie moet nagekomen worden. De vorm- en toestandstoleranties mogen ook bij vormelementen overal benut 
worden. 
 
3.1.2.1 Rechtheid 
 

Nominaalmaatbereik 

 �18 �30 �50 �80 �120 
Tolerantie- 

Serie 
<18 <30 <50 <80 <120  

2A 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8% 

3A 0,4 0,6 0,6 0,8 1 1,1% 

4A 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8% 
Tabel 5 Rechtheidstoleranties 
 
Opmerking: In ISO 1101 is de rechtheidstolerantie gedefinieerd als de afstand van twee parallelle lijnen, 
waartussen het werkstuk liggen mag. Er mogen tussen deze twee lijnen ook andere afwijkingen (bv. golven) 
optreden. 
Uit functionele overwegingen, bv. bij zichtvlakken van profielen kan dit ongewenst zijn. In deze gevallen zijn deze 
vlakken in tekeningen apart aangegeven. Daarbij is het ook mogelijk dat er in tekeningen andere bewerkingen, bv. 
bedrukken, etc. aangegeven worden. Om overeenstemming van verschillende partijen te bewerkstelligen kunnen 
ook grenswaarde-monsters als basis voor de productie gebruikt worden. 
Verder geldt volgens ISO 1101, dat de rechtheidsafwijking naar de ene kant of na de andere kant op mag treden 
onafhankelijk van elkaar. Zou deze afwijking slechts naar één kant (richting) op mogen treden dan dient dit in de 
tekening aangegeven te worden. 
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3.1.2.2 Parallelliteit 

 

Nominaalmaatbereik 

 �3 �6 �10 �18 �30 �50 �80 �120 
Tolerantie 

serie 
<3 <6 <10 <18 <30 <50 <80 <120  

2A 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1% 

3A 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,4% 

4A 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8% 
 
Tabel 6 Parallelliteitstoleranties 
 
3.2 Profiellengterichting 
 
Onafhankelijk van de afwijkingen van de profieldoorsnede, treden bij geëxtrudeerde profielen afwijkingen in de 
lengterichting op. Deze afwijkingen hebben betrekking op de lengte van het profiel en op afwijkingen in de 
toestand van de profieldoorsnedemiddellijn t.o. v. de ideale middellijn in de lengterichting (extrusierichting). 
 
3.2.1 Maattoleranties  
3.2.1.1 Lengtematen 
 
Voor lengtematen gelden de grensafwijkingen volgens tabel 7. 
Vindt er levering van profielen plaats als ringbundels, dan bedraagt de relatieve grensafmaat ± 1.5 %. 
 

Nominaalmaatbereik voor lengtes Tolerantie- 
Serie 

< 2500 2500 � X < 8000 Ringbundels 

2A,3A en 4A ± 20 ± 30 ± 2% 

+ A0 + A0 + A0 
2B,3B en 4B 

- 20 - 30 - 2% 

 A0= bovenste af maat; bij profielen uit zachte thermoplasten 
 is deze maat niet te garanderen. 
 
Tabel 7 Grensmaten voor lengtes. 
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3.2.2 Vorm- en toestandstoleranties 
 
Vorm- en toestandstoleranties houden rekening met de afwijking van het profiel van de rechte lijn en de 
verandering van de toestand van de profieldoorsnede met betrekking tot de uitgangsdoorsnede (torsie). 
 
3.2.2.1 Rechtheid 
 
Geëxtrudeerde profielen zijn zonder afwijkingen t.o.v. de rechte lijn (in de lengterichting) niet te produceren. 
Hiervoor lijn hoofdzakelijk de specifieke afkoelingsverhouding van de verschillende thermoplasten, de 
doorsnedenvorm van het profiel en de verhouding van enkele wanddikten verantwoordelijk. 
Rechtheidstoleranties kunnen vanwege deze bijzondere afhankelijkheden niet worden vastgelegd. 
Indien gewenst zijn rechtheidstoleranties  ts tussen twee partijen, bv. afnemer en producent overeen te komen. 
Aan te geven is de rechtheidstolerantie ts in mm per 1000mm profiellengte, evenals diens richting naar de 
profieldoorsnede (zie afbeelding 1). 
Om de rechtheidstolerantie ts te kunnen bepalen wordt het profiel op een meetplaat geplaatst. Hierdoor zijn 
externe krachten die voor afwijkingen kunnen zorgen te elimineren. 
 
 
                                                                           f    g                       

 
 
 
Afbeelding 1: Bepaling van rechtheidsafwijking in de profiellengterichting 

 

��������

 
����������� (bv. DIN 876 deel 1 of 2) 

��������(bv. DIN 874 deel lof deel �� 
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3.2.2.2 Torsie 
 
De torsie van een profiel wordt vastgesteld door de profieldoorsnede te projecteren op een cirkel. De 
torsietolerantie tv is de toelaatbare hoekverandering in een rechte lijn of vormlijn van de proefdoorsnede van een 
profiel m.b.t. de uitgangsdoorsnede (zie afbeelding 2). Aan te geven is de torsie fv in graden hij een profiellengte 
van 1000 mm. 
 

Doorsnede 
du 

 �30 �60 �120 �180 �250 
Tolerantie- 

serie 
<30 <60 <120 <180 <250  

2A,3A en 4A I 5˚ 4˚ 3˚ 30’ 3˚ 2˚ 30’  2˚ 
Tabel 8: Torsietoleranties tv 
 

 
 
 
                                             

 
 
 
 
Afbeelding 2:  Bepaling van de torsieafwijking 

 

PROEFDOORSNEDE 
 

UITGANGSDOORSNEDE 
MEETPLAAT 

PROFIEL 

fv 
du : Doorsnede van de kleinst 
mogelijke cirkel 
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4 Tekeningaanpassingen: 
 
Wanneer algemene toleranties voor maat, vorm en toestand volgens deze norm moeten gelden, dan dient in 
tekeningen in het daarvoor bestemde kader het volgende ingevuld te worden, bv. voor de gekozen tolerantieserie 
3A: 
 

DIN 16941 - 3A 
 
 
Geciteerde normen 
DIN 406 deel 2,  Metingsaanpassingen in tekeningen; regel  
DIN 874 deel 1,  Linialen; vlaklinialen uit staal 
DIN 874 deel 2,  Linialen; haarlinialen 
DIN 876 deel 1,  Proefplaten van natuursteen 
DIN 876 deel 2,  Proefplaten van gietijzer 
DIN 2300   Maat, vorm- en toestandstoleranties; basisregels  
DIN ISO 1101   Technische tekeningen; basisregels 
 
Verdere Normen 
DIN 7168 deel 1,  Algemene toleranties; lengte- en hoekmaten 
DIN 7168 deel 2,  Algemene toleranties; vorm en toestand 
DIN 16901   Kunststof vormdelen; toleranties en afwijkingen voor maat  
DIN ISO 5459   Technische tekeningen; vorm- en toestandstoleranties 
 
Commentaar 
In hel algemeen zijn maattoleranties bij geëxtrudeerde profielen uit thermoplastische kunststoffen groter dan de 
toleranties van metalen profielen. Deze vaststelling geldt ook voor vorm en toestandstoleranties. Desondanks was 
het noodzakelijk om voor de profieldoorsnede de toleranties "rechtheid" en "parallelliteit" op te nemen. 
Zijn er op grond van de functie van het profiel andere, niet in deze norm vermelde vorm- en toestandstoleranties 
noodzakelijk zijn deze volgens DIN ISO 1101 overeen te komen. 
 
Wegens de veelvoud van profielvormen en de verschillende eigenschappen van thermoplastische kunststoffen 
was een indeling van de toleranties naar profielgroepen en kunststoffen niet mogelijk. 
 
Voor gewone handelsprofielen zonder “holle kamer” en zonder toevoegingmateriaal wordt de toepassing van de 
tolerantieserie 3 aanbevolen. 
Tegenover de verwerking van metalen, zijn bij het extruderen van thermoplastische kunststoffen afwijkingen van 
hoeken alleen met grotere grenzen haalbaar. Dit geldt in het bijzonder voor flenslengtes. 
De in tabel 4 vastgelegde toleranties voor kleine flenslengtes zullen naar alle waarschijnlijkheid groot lijken, maar 
ze zijn toch de gewoonlijke productiekosten van de profielextrusie aangemeten. Zijn er toch kleinere toleranties, 
dan zijn deze in tekeningen aan te geven.   


